
Для успіху в житті уміння спілкуватися з людьми 

набагато важливіше, ніж володіння талантом. 

 Г. Лебон 

11 січня 2020 року  було проведене чергове засідання «Школи 

професійного росту молодого викладача» на тему «Культура педагогічного 

спілкування» 

1. Педагогічне спілкування, його місце в 

професійній діяльності вчителя. 

2. Вербальна, невербальна, комп'ютерна 

комунікація вчителя відповідно до вимог 

сучасного інформаційного суспільства. 

3. Барʼєри педагогічної комунікації вчителя та 

шляхи їх усунення. 

4. Тренінгові вправи з розвитку комунікативних здібностей викладачів.  

Керівник Школи Тихоліз В.О. ознайомила присутніх із особливостями 

педагогічного спілкування, розкрила його 

місце у професійній діяльності педагога. Вона 

наголосила, що з усіх видів руйнівної зброї, 

яку здатна придумати людина, найжахливіша і 

найсильніша – слово. Правильне володіння 

словом – найнеобхідніше вміння педагога. Як 

сказав Ф.Ларошфуко: «Істинне красномовство – це вміння сказати все, що 

треба, і не більше, ніж треба». 

Про вербальну і невербальну комунікацію розповіла Торяник А.О. 

Викладач вказала на загальні правила 

мовної комунікації та особливу увагу 

звернула на невербальне спілкування – 

обмін інформацією між людьми за 

допомогою немовних комунікативних 

елементів (жестів, міміки, виразу очей, 



постави та ін.), які разом із засобами мови забезпечують створення, 

передавання і сприйняття повідомлень. Словами можна передати тільки 

фактичні знання. Почуття не піддаються словесному вираженню, а 

передаються мовою невербального спілкування. Невербальне спілкування 

допомагає переконатися у правильності сказаного 

словами. 

З питанням комп'ютерної комунікації ознайомив 

присутніх Добрянський В.В. Для повноцінної 

професійно-педагогічної комунікації вчитель має 

уміти використовувати інформаційні ресурси 

комп'ютерних технологій (діалог "людина –комп'ютер"), працювати з різними 

видами, носіями, електронними банками інформації; здійснювати швидко і 

кваліфіковано пошук, відбір необхідних даних із різних джерел інформації 

(професійна, психолого-педагогічна література, періодика); працювати з 

текстовими файлами (Web-сторінками); використовувати інформаційні 

ресурси мережі Internet і локальної мережі для організації навчального 

процесу; управляти освітнім процесом за допомогою комп'ютерних 

технологій; приймати і надсилати повідомлення електронною поштою; 

встановлювати комунікативні зв'язки в різних режимах зв'язку ("off-line", "on-

line"); володіти культурою діалогу (сетікетом) із всесвітньою мережею. 

Працюючи у мережі, вчителі можуть розширити 

комунікативні зв'язки, дізнатися про особливості 

викладання відповідних предметів в інших 

навчальних закладах, знайомляться з новими 

навчальними програмами і підручниками, 

теоретичними і прикладними розробками тощо. За 

допомогою комп'ютерних мереж вони 

використовують різноманітні навчальні матеріали; 

підвищують свою кваліфікацію шляхом 

дистанційного навчання у вищих навчальних закладах, використовують для 



свого професійного зростання широкі інформаційні ресурси комп'ютерних 

мереж. Для встановлення зв'язків із суб'єктами комунікації вчитель має знати 

програми взаємодії в комп'ютерній мережі, що забезпечують обмін 

інформацією між об'єднаними в ній комп'ютерами. 

Викладач Сторожинська Д.В. розповіла про 

барʼєри педагогічної комунікації та шляхи їх 

усунення. Зокрема, наголошуючи про соціальний 

барʼєр, викладач зауважила, що зумовлений він 

переважанням у системі педагогічної взаємодії 

рольової позиції вчителя, який навмисне 

демонструє перевагу над студентом і свій соціальний статус. Нейтралізують 

цей бар'єр прагненням не протиставляти себе студентам, а підносити їх до 

свого рівня, не нав'язувати свою позицію, а радити. Породжує смисловий 

бар'єр неадаптоване до особливостей сприйняття студентами мовлення 

викладача, надмірна його насиченість 

незрозумілими словами, науковими 

термінами. Це знижує їх інтерес до 

матеріалу, створює дистанцію у взаємодії. 

Смисловий бар'єр стає непомітним за 

уважного ставлення до свого мовлення, 

ретельної підготовки до заняття; 

Під час виконання тренінгових вправ з розвитку комунікативних 

здібностей, викладачі проводили ігри на контактність, на командну роботу, на 

вербальну комунікабельність. Віра Олексіївна ознайомила і на конкретному 

прикладі провела з викладачами коучинг, який дозволяє організовувати 

ефективну міжособистісну комунікацію у форматах індивідуальних занять, 

консультацій, науково-освітніх проектів для мотивування та визначення мети, 

планування для здійснення ефективних дій, реалізації плану та завершення 

діяльності.  


